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Resumo

O presente artigo trata do regime de previdência complementar dos 
servidores públicos federais instituído pela Lei nº 12.618/2012. Mostra 
que as regras aprovadas tornam o benefício imprevisível bem como, em 
relação ao regime próprio e a despeito da instituição do fundo de cober-
tura de benefícios extraordinários (FCBE), acarretam perdas inexoráveis 
para os servidores, especialmente para aqueles com direito a regras espe-
ciais de aposentadoria. Aponta, ainda, a inconstitucionalidade da atribui-
ção de natureza privada à entidade gestora e a persistência do déficit do 
regime próprio de previdência do servidor público.
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Abstract

The article refers to the supplementary pension scheme for civil servants 
established by the Brazilian Federal Law n. 12.618/2012. It states that the 
new rules make the pension unpredictable and, comparing to the previous 
rules and despite the creation of the fund covering extraordinary benefits 
(FCBE), result in inexorable losses for servers, especially for those entitled to 
special rules for retirement. It asserts the unconstitutionality of the assignment 
of private nature to the management entity and predicts the persistence of the 
civil servant pension scheme’s deficit. 
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A Constituição Federal estabelece requisitos de aposentadoria dife-
renciados para homens, mulheres e professores da educação infantil e do 
ensino fundamental e médio, bem como admite a fixação de requisitos 
diferenciados, mediante leis complementares, para servidores portadores 
de deficiência ou que exerçam atividades de risco ou expostos a condições 
prejudiciais à saúde ou à integridade física. O valor dos benefícios devidos 
aos servidores enquadrados em cada uma dessas situações é equivalente, 
no âmbito do regime próprio, mas diferenciado de forma significativa, no 
âmbito do regime de previdência complementar recentemente aprovado 
pela Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012. Daí afirmarmos que aquele 
é equânime e que esse é implacável, no sentido de conceder benefício de 
valor inferior sempre que a idade ou o tempo de contribuição até a apo-
sentadoria forem reduzidos, a despeito das causas dessa abreviação. Com 
respeito ao Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários, concebi-
do para eliminar a citada discrepância de valor de benefícios, demonstra-
mos a ineficácia de tal mecanismo.

Finalmente, apontamos que a instituição do regime de previdência 
complementar não apenas tende a impor substancial redução de renda 
aos servidores admitidos a partir de então, como também, em lugar de 
eliminar o déficit do regime próprio, elevará o risco de insolvência do 
mesmo.

Passa-se a apontar os principais aspectos que diferenciam o regime de 
previdência complementar do regime próprio de previdência dos servi-
dores públicos.

Imprevisibilidade do benefício

Em contraste com os regimes públicos de previdência, que são de 
repartição, na previdência complementar, de capitalização, o valor do be-
nefício programado é proporcional à reserva de recursos obtidos com o 
recolhimento de contribuições e com a rentabilidade dos investimentos 
realizados. A despeito da inevitável imprevisibilidade, é certo que, quanto 
menores (1) o tempo de contribuição até a aposentadoria, (2) a idade de 
aposentação, (3) o valor dessas contribuições e a (4) rentabilidade obtida 
com os recursos acumulados, menor será o valor do benefício programa-
do a ser eventualmente recebido.

Portanto, a impossibilidade de prévia determinação do valor dos be-
nefícios é inerente à modalidade de contribuição definida. E essa modali-
dade, que se contrapõe à de benefício definido, é a única que a Constitui-
ção Federal admite no âmbito dos regimes de previdência complementar 
de servidores titulares de cargo efetivo (art. 40, § 15).
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Mulheres receberão menos que homens
Atualmente, o regime de previdência dos ocupantes de cargos públi-

cos efetivos assegura proventos de valor igual ou aproximado para ser-
vidores que tenham percebido idêntica remuneração ao longo de suas 
carreiras e se enquadrem em qualquer uma das seguintes hipóteses:

1)  homens aposentados aos 60 anos de idade e 35 anos de 
contribuição ou, em se tratando de policiais ou profes-
sores da educação básica ou do ensino fundamental e 
médio, aos 55 anos de idade e 30 de contribuição; 

2)  mulheres, aposentadas aos 55 anos de idade e 30 anos 
de contribuição ou, em se tratando de professoras da 
educação básica ou do ensino fundamental e médio, 
aos 50 anos de idade e 25 anos de contribuição; ou

3)  outros servidores com direito a aposentadoria especial, 
seja em virtude do exercício de atividades de risco, de 
deficiência ou da exposição a fatores prejudiciais à saú-
de ou à integridade física.

Segundo as normas permanentes (excluídas as regras de transição ins-
tituídas pelas Emendas à Constituição que cuidaram da matéria) do regi-
me de previdência dos servidores públicos, usualmente referido como “re-
gime próprio”, estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, 
e detalhadas pela Lei nº 10.887, de 2004, os proventos dos servidores 
enquadrados em quaisquer das hipóteses acima são calculados pela média 
das bases de cálculo das contribuições previdenciárias, atualizadas mone-
tariamente, desconsiderando-se aquelas referentes a períodos anteriores a 
julho de 1994 e, ainda, as menores bases de contribuição correspondentes 
a 20% do período subsequente. Em outras palavras, uma servidora que 
houvesse iniciado sua carreira profissional em 2004 e viesse a se aposentar 
em 2034, após 30 anos de contribuição, teria desconsideradas, no cálculo 
de seus proventos, as menores remunerações correspondentes a um perí-
odo de seis anos (80% * 30 = 24).

Portanto, independentemente do tempo de contribuição e da ida-
de com que se aposentarem, os referidos servidores, desde que tenham 
percebido idênticas remunerações, perceberão, em regra, proventos de 
idêntico valor. Eventuais diferenças podem advir, exclusivamente, de 
maior permanência, em atividade, na posição melhor remunerada, caso 
isso chegue a afetar a média das bases de contribuição. Essa diferença, 
contudo, é diluída ao longo do tempo e tende a ser pouco significativa. 
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Pode-se afirmar, portanto, que o regime próprio se caracteriza pela equi-
dade, no sentido de assegurar benefício de valor equivalente a servidores 
em situações diversas.

O Gráfico 1 (pág.53)* apresenta a evolução da renda estimada de 
servidores com remuneração inicial correspondente à de Professor do En-
sino Básico Técnico Tecnológico, com doutorado e dedicação exclusiva, 
que galgassem um nível salarial a cada ano até alcançar o topo da carreira, 
e aposentados: (a) com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição; (b) 
com 55 anos de idade e 30 anos de contribuição; e (c) com 50 anos de 
idade e 25 anos de contribuição. Ele reflete o fato de que, até a promul-
gação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, desde que contassem 
10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, os servidores podiam se 
aposentar com a remuneração desse último. A partir de então, as regras 
permanentes passaram a determinar o cálculo dos proventos pela média 
das bases de contribuição, bem como a incidência de contribuição pre-
videnciária sobre a parcela dos proventos excedente ao limite do RGPS.

No regime de previdência complementar, na modalidade de contri-
buição definida, o valor do benefício programado, corriqueiramente de-
nominado “complementação de aposentadoria”, não é determinado ape-
nas pela remuneração sobre a qual incidiram as contribuições, mas pelo 
montante de recursos acumulados pelo participante ao longo do período 
de acumulação de reservas. E esse montante resultará:

1)  da própria base de incidência das contribuições;

2)  da alíquota de contribuição fixada pelo participante e 
de eventuais contribuições facultativas por ele efetua-
das;

3)  das parcelas das contribuições reservadas ao custeio 
de benefícios não programados (ou “benefícios extra-
ordinários”, no caso do FCBE, comentado adiante) e 
à cobertura das despesas administrativas da entidade 
gestora;

4)  da duração do período de acumulação;

5)  da rentabilidade obtida com a aplicação, pela entidade 
gestora, das reservas financeiras constituídas;

6)  da expectativa de vida do assistido.

* Os gráficos 1 a 6 encontram-se nos Anexos das páginas 53 a 58
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No que diz respeito aos servidores com direito a aposentadoria com re-
quisitos diferenciados, cabe observar que o montante de contribuições apor-
tadas ao longo de 25 ou 30 anos é, aproximada e respectivamente, 29% 
(25/35=71,4%) e 14% (30/35=85,7%) inferior ao acumulado durante 35 
anos. Por isso, o valor da complementação de aposentadoria desses servidores 
tende a ser inferior ao percebido por servidores aposentados com 35 anos 
de contribuição. Daí podermos afirmar que o regime de previdência com-
plementar é implacável, no sentido de conceder benefício de valor inferior 
sempre que o período de contribuição for reduzido, mesmo que essa redução 
decorra de morte ou invalidez do segurado, ou de aposentadoria com re-
quisitos diferenciados em virtude de o participante ser do sexo feminino, de 
portar deficiência ou ter exercido o magistério ou alguma outra atividade que 
o expôs a riscos ou a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.

O Gráfico 2 (pág.54) apresenta a renda estimada dos servidores em 
cada uma das situações recém mencionadas2, supondo que aplicação dos re-
cursos acumulados proporcionasse uma rentabilidade líquida anual de 2%.

2 O próprio participante fixará a alíquota de suas contribuições para o regime de previdência comple-
mentar. A União contribuirá com alíquota idêntica, até o limite de 8,5%. Por isso, esse percentual 
tende a ser adotado pela maioria dos participantes. Todavia, avaliar o impacto da instituição do re-
gime de previdência complementar para os servidores, utilizando alíquota inferior àquela que incide 
sobre a remuneração dos atuais servidores, exigiria levar em consideração, além da variação da renda 
do servidor após sua aposentadoria, o aumento de sua renda líquida, enquanto ativo, decorrente da 
redução das contribuições previdenciárias. Por conseguinte, a estimativa de benefícios com alíquota 
de contribuição de 11% proporciona melhor visualização dos efeitos da instituição do regime de 
previdência complementar.

 Parte dos recursos arrecadados por meio de contribuições para o regime de previdência complemen-
tar será consumida pelas despesas administrativas da entidade gestora. Outra parcela é reservada para 
o custeio de benefícios não programados, a exemplo daqueles devidos nas hipóteses de morte ou 
invalidez do participante.

 Segundo o Boletim Estatístico de Pessoal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
vol. 17, nº 190, fevereiro de 2012, Tabela 1.1, pág. 14, entre fevereiro de 2011 e janeiro de 2012 a 
despesa acumulada com servidores aposentados da administração direta foi de R$ 16.374,7 milhões, 
enquanto a despesa com pensionistas foi de R$ 13.250 milhões. Portanto, o pagamento de proventos 
consumiu pouco mais de 55% da despesa total com inativos e pensionistas. Todavia, as pensões con-
cedidas antes da promulgação da EC nº 41, de 2003, não sofreram a redução, de 30%, incidente so-
bre a parcela da remuneração do instituidor excedente ao limite do regime geral de previdência social. 
A aplicação desse redutor às pensões concedidas a partir de então tende a reduzir, progressivamente, a 
proporção entre recursos consumidos com o pagamento de pensões e de proventos de aposentadoria. 
Por essa razão, optamos por estimar o valor do benefício programado supondo que 65% dos recursos 
provenientes das contribuições seriam destinados ao seu custeio.

 Quanto mais recursos forem destinados ao custeio do benefício programado do participante, menor 
será a cobertura de eventos não programados. Do mesmo modo, quanto mais recursos forem reser-
vados para o custeio de benefícios não programados, menor será o valor dos benefícios programados.

 O valor do benefício programado será constantemente ajustado ao montante de reservas constituídas 
em nome do participante. Tende, por isso, a decrescer progressivamente. Todavia, a estimativa de 
valores variáveis comprometeria a análise comparativa entre o valor dos benefícios concedidos pelo 
regime de previdência complementar e pelo regime próprio de previdência. Por isso, optamos por 
atribuir valor fixo ao benefício programado, dimensionando-o de modo que o esgotamento das 
reservas ocorra no momento em que o assistido atingir a expectativa de vida que tinha no momento 
de sua aposentação. 
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O gráfico aponta significativa redução de renda dos servidores apo-
sentados nas diversas situações consideradas, indicando redução maior, 
contudo, para as mulheres e demais servidores que se aposentam com 
menos tempo de contribuição.

Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários - FCBE

No intuito de eliminar a elevada discrepância de valores dos benefícios 
programados devidos em cada uma das situações apontadas, a Câmara dos 
Deputados incorporou ao art. 17 do Projeto de Lei nº 1.992, de 2007, 
parágrafos que determinam que o plano de benefícios reserve determinada 
parcela das contribuições de participantes e patrocinadores para compor o 
“Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários – FCBE”, destinado a 
suplementar as reservas constituídas em nome do participante que:

1)  vier a falecer;

2)  seja acometido de invalidez;

3)  sobreviva ao esgotamento das reservas constituídas em 
seu nome; ou

4)  exerça o direito à aposentadoria, com proventos integrais, 
com menos de trinta e cinco anos de contribuição.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o modelo aventado nada inova 
em relação à proposição original, cujos arts. 12, § 1º, e 17, caput, já pre-
viam a distribuição de recursos provenientes das contribuições entre dife-
rentes planos de benefícios e de custeio. E o § 3º do art. 12 já assegurava 
cobertura para os eventos de invalidez e morte, com custeio específico. 
Esse custeio, obviamente, apenas é viável em regime solidário, segundo o 
qual todos os participantes contribuem para custear benefícios eventual-
mente devidos em hipóteses excepcionais.

Mesmo com o aventado FCBE, inexiste garantia de que o valor do 
benefício devido nas hipóteses de morte ou invalidez do participante não 
será irrisório. Essa indefinição somente seria suprida – se vier a sê-lo – 
pelo regulamento do plano de benefícios.

Além disso, as disposições acrescidas padecem de impropriedades. Em 
primeiro lugar, os benefícios devidos nas hipóteses de morte ou invalidez 
do participante são benefícios não programados, enquanto aquele devido 
em caso de aposentadoria é o benefício programado. Não há que se falar, 
nessas hipóteses, em “benefícios extraordinários”. 

Pior ainda é considerar a transferência de recursos, do fundo proposto 
para a conta mantida em favor de participante, como “contribuições ex-
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traordinárias”. O senso comum e o caput do art. 19 da Lei Complementar 
nº 109, de 29 de maio de 2001, ditam que as contribuições, sejam elas 
normais ou extraordinárias, se destinam a constituir reservas. Ocorrem, 
portanto, no momento em que os recursos ingressam no sistema, e não 
posteriormente, quando do dispêndio.

Mas o mais grave é que o Fundo aventado não atende ao fim de 
evitar que benefícios programados e não programados tenham valor in-
significante. Em primeiro lugar, é óbvio que a sistemática meramente 
onera os participantes coletivamente, para minimizar perdas individuais. 
Ao se alocarem recursos ao FCBE, reduz-se o montante disponível para 
o pagamento de benefícios devidos a todos os participantes, inclusive os 
enquadrados nas situações ordinárias. E isso se agrava com a eventual di-
visão estanque de beneficiários, resultante da tripartição da FUNPRESP 
(uma entidade para cada Poder), pois assim apenas os servidores do Poder 
Executivo arcarão com o ônus correspondente à aposentadoria especial de 
professores e de policiais.

Em se tratando de mulher, professor, policial ou outro servidor com 
direito a aposentadoria especial, a reserva por ele acumulada seria com-
plementada, com recursos do FCBE, na proporção entre o seu tempo de 
contribuição e os 35 anos ordinariamente exigidos para aposentadoria. 
Em outras palavras, as reservas financeiras de uma professora aposentada 
aos 25 anos de contribuição seriam acrescidas de 40% (10/25), enquanto 
a reserva de uma mulher ou outro servidor que se aposentasse com 30 
anos de contribuição seria incrementada em 16,67% (5/30).

Essa sistemática, porém, não é capaz de eliminar a diferença entre os 
benefícios concedidos a servidores aposentados aos 35, 30 ou 25 anos de 
contribuição, pelos seguintes motivos:

1)  a expectativa de vida das mulheres é superior à dos 
homens;

2)  a sistemática compensaria, de forma exclusiva e par-
cial, o menor tempo de contribuição, mas não a con-
comitante redução da idade de aposentação;

3)  uma vez que a maioria dos servidores tem direito a se 
aposentar com menos de 35 anos de contribuição, os 
próprios servidores beneficiados arcariam com a maior 
parte do ônus da medida compensatória, enquanto a 
parcela remanescente seria suportada pelos demais 
participantes, mediante redução do valor de seus be-
nefícios;
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4)  o suplemento, por meio do FCBE, das reservas cons-
tituídas em nome de participante aposentado com 
menos de 35 anos de contribuição não as igualaria às 
constituídas ao longo de 35 anos.

Passa-se a demonstrar cada uma das razões acima enumeradas.
Como o benefício programado é custeado, exclusivamente, pelas reservas 

constituídas em nome do participante, seu valor deve ser permanentemente 
ajustado ao montante das reservas, conforme preconiza o art. 12, § 2º, da Lei 
nº 12.618, de 2012, e também à expectativa de vida do assistido. 

A tábua de mortalidade de 2011, divulgada pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE3 aponta expectativas de so-
brevida de:

1)   27,0 anos para homens com 50 anos de idade;

2)   31,2 anos para mulheres com 50 anos de idade;

3)   23,2 anos para homens com 55 anos de idade;

4)   27,0 anos para mulheres com 55 anos de idade;

5)   19,6 anos, para homens com 60 anos de idade;

6)  23,0 anos, para mulheres com 60 anos de idade.
Como se vê, a expectativa de vida das mulheres é consideravelmente 

superior à dos homens. Por conseguinte, o benefício concedido a uma mu-
lher há de ser inferior ao concedido a um homem aposentado com idade e 
reservas financeiras idênticas, sob pena de elevação do risco de esgotamento 
de reservas e cessação do pagamento de benefícios, por um lado, ou subdi-
mensionamento do benefício concedido ao homem, por outro.

Todavia, a redução do valor do benefício programado imposta pela 
maior expectativa de vida das mulheres é pequena se comparada ao decrés-
cimo resultante da redução da idade de aposentadoria em 5 ou 10 anos. 
Ainda que a expectativa de vida fosse idêntica para ambos os sexos e, além 
disso, as reservas financeiras constituídas fossem artificialmente equipa-
radas, o valor do benefício concedido ao participante que se aposentasse 
com idade menos avançada seria necessariamente inferior ao concedido ao 
aposentado com idade mais avançada, pelo simples fato de que as reservas 
seriam distribuídas ao longo de um período de tempo maior. Como as 
mulheres, com exceção das policiais, têm direito a se aposentar com idade 

3 Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2010/default.shtm.
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cinco anos inferior à exigida dos homens, o valor da complementação de 
aposentadoria delas será sempre menor do que o deles. E isso também vale 
para os homens que exercerem o direito à aposentadoria especial.

O FCBE preconiza a divisão das perdas inerentes às aposentado-
rias precoces entre todos os participantes do respectivo plano de be-
nefícios. É usual recorrer ao custeio solidário em se tratando de be-
nefícios não programados, devidos quando o participante morre ou é 
acometido de invalidez durante a fase de acumulação de recursos. Não 
fosse assim, os participantes ou seus dependentes poderiam perceber 
benefício de valor irrisório, especialmente se o infortúnio ocorresse 
próximo ao início da carreira profissional. Como esses eventos são 
excepcionais (constituem exceções à regra geral), é possível custear os 
benefícios não programados mediante reserva de uma parcela relati-
vamente pequena das contribuições recolhidas em nome de todos os 
participantes. Em outras palavras, nessa hipótese o custeio solidário 
onera pouco o conjunto dos participantes, mas é muito significativo 
para os eventuais beneficiários.

Não se pode dizer o mesmo da hipótese de custeio solidário de 
aposentadorias com menos de 35 anos de contribuição. As mulheres 
ocupam 44,7% dos cargos vinculados às carreiras do Poder Executivo 
federal, sendo que as professoras do ensino fundamental e médio res-
pondem por pouco mais de 2,4% do total de cargos (incluídas as con-
tratadas temporariamente, que devem ser substituídas por servidores 
efetivos). Por exclusão, 55,3% dos cargos são ocupados por homens. 
Desses, os servidores do sexo masculino das carreiras da Polícia Federal 
e da Polícia Rodoviária Federal representam, somados, 3,4% do total de 
cargos, e os docentes do ensino básico federal, incluídos os contratados 
temporariamente, perfazem outros 3,3%. O Gráfico 3 (pág.55) conso-
lida esses percentuais4.

Em síntese, os servidores que somente adquirem o direito a se apo-
sentar aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição são minoria no 
Poder Executivo, pois representam menos de 49% do total de cargos. 
Aproximadamente 2,4% do total de servidores do Executivo federal são 
professoras do ensino fundamental e médio, que podem se aposentar aos 
50 anos de idade e 25 anos de contribuição, e 48,9% fazem jus à apo-

4 Secretaria de Recursos Humanos, Boletim Estatístico de Pessoal. Brasília: Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, vol. 17, nº 190, fevereiro de 2012, Tabela 2.22, pág. 55. Abrange os órgãos 
da administração direta, as autarquias e as fundações. Não inclui o Banco Central nem o Ministério 
Público da União.
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sentadoria aos 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. O Gráfico 4  
(pág.56) sintetiza essa distribuição.

Os percentuais apontados significam que mais de metade do ônus 
inerente à suplementação de recursos em casos de aposentadoria precoces 
seria suportado pelos próprios beneficiários. O ônus restante recairia so-
bre os demais participantes, que o sentiriam por meio da redução do valor 
do benefício programado.

Há de se considerar, ainda, as hipóteses adicionais de redução da idade 
e do tempo de contribuição exigidos para aposentadoria, previstas no § 4º 
do art. 40 da Constituição, em favor de servidores portadores de deficiên-
cia e dos que exerçam atividades de risco ou que os exponham a condições 
prejudiciais à saúde ou à integridade física. Embora não tenha sido editada 
nenhuma lei complementar para disciplinar a matéria, o Poder Judiciário, 
diante do vácuo legislativo, tem reconhecido o direito de servidores en-
quadrados nessas situações a se aposentarem após atenderem às condições 
estabelecidas no âmbito do regime geral de previdência social5.

Além disso, a suplementação do saldo do participante aposentado 
precocemente, com recursos provenientes do FCBE, desconsidera que 
os rendimentos obtidos com a aplicação dos recursos crescem exponen-
cialmente ao longo do tempo. Esse aspecto é ilustrado pela Tabela 1, que 
apresenta a evolução quinquenal do saldo de recursos acumulados em 
nome de um servidor com remuneração inicial correspondente à de Pro-
fessor do Ensino Básico Técnico Tecnológico, com doutorado e dedicação 
exclusiva, que galgasse um nível salarial a cada ano até alcançar o topo da 
carreira, para uma rentabilidade líquida de 2% ao ano.

5 EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Os embargos declaratórios 
visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, devendo, por isso mesmo, merecer compreen-
são por parte do órgão julgador. APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - TRA-
BALHO EM AMBIENTE INSALUBRE - PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentado-
ria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei 
nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima.

 (MI 758 ED, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010, DJe-086 
DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-01 PP-00027 RSTP v. 22, n. 
255, 2010, p. 29-32) No mesmo sentido: MI 795, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 15-4-
2009, Plenário, DJE de 22-5-2009; MI 788, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 15-4-2009, 
Plenário, DJE de 8-5-2009.
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Tabela 1
Evolução quinquenal dos recursos acumulados em nome  
de um servidor, com rentabilidade líquida de 2% ao ano

Quinquênio
Valor Adicionado

Contribuições Rendimentos Total Média

1 R$ 19.822,93 R$ 937,42 R$ 20.760,35 R$ 20.760,35

2 R$ 26.446,26 R$ 3.407,53 R$ 29.853,78 R$ 25.307,06

3 R$ 47.320,69 R$ 7.280,78 R$ 54.601,47 R$ 35.071,87

4 R$ 61.858,59 R$ 14.018,08 R$ 75.876,68 R$ 45.273,07

5 R$ 61.858,59 R$ 21.915,39 R$ 83.773,98 R$ 52.973,25

6 R$ 61.858,59 R$ 30.634,65 R$ 92.493,25 R$ 59.559,92

7 R$ 61.858,59 R$ 40.261,42 R$ 102.120,02 R$ 65.639,93

A suplementação com recursos do FCBE tomará por base a média anu-
al de acumulação de recursos até o momento da aposentadoria6. Portanto, a 
conta individual do servidor que se aposentar após 30 anos de contribuição 
(mulheres, policiais e professores) será suplementada por recursos destina-
dos a suprir o valor que seria adicionado à sua conta individual durante o 
sétimo quinquênio do período contributivo. No exemplo, se o período de 
acumulação continuasse por mais cinco anos, o saldo da conta do partici-
pante aumentaria R$ 102.120,02. Todavia, para compensar a abreviação do 
período contributivo, seriam acrescidos à sua conta apenas R$ 59.559,92, 
que é a acumulação média de recursos até o final do sexto quinquênio.

Pior ainda seria a situação de uma professora da educação infantil e 
do ensino fundamental e médio que se aposentasse após 25 anos de con-
tribuição. Ela receberia do FCBE suplementação de recursos destinada a 
suprir os dois quinquênios que faltariam para completar 35 anos de con-
tribuição. Como a média de acumulação de recursos apresentada ao final 

6 O § 3º do art. 17 da Lei nº 12.618, de 2012, preceitua que, nos casos de aposentadoria especial ou 
de mulher, o montante de recursos vertido do FCBE para a conta mantida em favor do participante 
“será equivalente à diferença entre a reserva acumulada pelo participante e o produto desta mesma 
reserva multiplicado pela razão entre 35 (trinta e cinco) e o número de anos de contribuição exigido 
para a concessão do benefício pelo regime próprio de previdência social de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal.” A não ser que a redação desse dispositivo seja alterada, os servidores que 
permanecerem em atividade além do tempo de contribuição exigido para aposentadoria especial 
poderão consumir parcela desmesurada dos recursos do FCBE, elevando o ônus imposto aos demais 
servidores. Supomos que o problema resulte de equívoco decorrente da açodada apreciação da maté-
ria, durante a tramitação do Projeto de Lei nº 1.992, de 2007.
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do quinto quinquênio seria de R$ 52.973,25, o dobro desse valor seria 
acrescido à sua conta. Esse montante é muito inferior ao que seria incor-
porado ao saldo caso ela continuasse contribuindo ao longo do sexto e do 
sétimo quinquênios do período contributivo, durante os quais as reservas 
acumuladas cresceriam R$ 92.493,25 e R$ 102.120,02, respectivamente.

Claro está que, como a sistemática estabelecida por meio do FCBE 
desconsidera o crescimento exponencial dos rendimentos, a suplementa-
ção de recursos por ela promovida jamais equiparará as reservas constitu-
ídas por servidores que exercerem o direito a se aposentarem com menos 
de 35 anos de contribuição às que seriam constituídas ao final desse perí-
odo de tempo. Obviamente, isso implicará redução do valor do benefício 
programado concedido a esses servidores, em comparação ao valor do 
mesmo benefício concedido aos servidores que somente fazem jus a se 
aposentarem após 35 anos de contribuição.

Essa inevitável discrepância, contudo, será tanto maior quanto maior 
for a rentabilidade obtida com a aplicação dos recursos. A Tabela 2 apre-
senta valores correspondentes aos constantes da Tabela 1, porém para 
uma rentabilidade líquida de 5% ao ano.

Tabela 2
Evolução quinquenal dos recursos acumulados em nome  
de um servidor, com rentabilidade líquida de 5% ao ano

Quinquênio
Valor Adicionado

Contribuições Rendimentos Total Média

1 R$ 19.822,93 R$ 2.423,39 R$ 22.246,32 R$ 22.246,32

2 R$ 26.446,26 R$ 9.368,79 R$ 35.815,05 R$ 29.030,68

3 R$ 47.320,69 R$ 21.226,57 R$ 68.547,27 R$ 42.202,88

4 R$ 61.858,59 R$ 42.915,96 R$ 104.774,56 R$ 57.845,80

5 R$ 61.858,59 R$ 71.863,24 R$ 133.721,84 R$ 73.021,01

6 R$ 61.858,59 R$ 108.808,12 R$ 170.666,71 R$ 89.295,29

7 R$ 61.858,59 R$ 155.960,19 R$ 217.818,78 R$ 107.655,79

Dessa feita, os servidores aposentados após 30 anos de contribuição 
deixariam de incorporar R$ 217.818,78 à sua conta individual, mas re-
ceberiam apenas R$ 89.295,29 do FCBE. E as professoras, aposentadas 
aos 25 anos de contribuição, teriam suas contas suplementadas em R$ 
73.021,01 para cada um dos dois quinquênios subtraídos ao período 
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contributivo, durante os quais seriam incorporados à conta individual  
R$ 170.666,71 e R$ 217.818,78.

Essa exacerbação da discrepância do saldo das contas individuais e, por 
extensão, do valor dos benefícios programados devidos aos servidores en-
quadrados em cada uma dessas situações, decorre do crescimento exponen-
cial dos rendimentos auferidos ao longo do tempo, aspecto inerente à capi-
talização composta (“juros sobre juros”). O cotejamento entre o montante 
de recursos provenientes de contribuições e de rendimentos, viabilizado 
pelo Gráfico 5 (pág.57), favorece a compreensão desse efeito.

Consideradas, conjuntamente, as razões anteriormente demonstradas, 
conclui-se ser pouco significativo o efeito que o FCBE pode produzir no 
sentido de elevar o valor do benefício programado concedido ao aposen-
tado com idade inferior a 60 anos e menos de 35 anos de contribuição.

O Gráfico 6 (pág.58) apresenta a evolução de renda em cada uma das 
situações anteriormente citadas, ou seja, para o servidor, remunerado da 
forma anteriormente indicada, e aposentado:

1)  pelas regras instituídas pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998, independentemente de sexo e tempo 
de contribuição;

2)  pelas regras instituídas pela Emenda Constitucional 
nº 41, de 2003, sem instituição de regime de previ-
dência complementar, independentemente do sexo, 
com 50, 55 e 60 anos de idade e, respectivamente, 25, 
30 e 35 anos de contribuição;

3)  como participante do regime de previdência comple-
mentar, de sexo masculino ou feminino, com 50, 55 e 
60 anos de idade e, respectivamente, 25, 30 e 35 anos 
de contribuição.

Quanto mais a remuneração superar o limite máximo do valor dos 
benefícios do regime geral de previdência social, atualmente de R$ 
3.916,20, maior será a redução de renda do aposentado. Na estimati-
va conservadora, para uma remuneração de R$ 20.574,00, o decréscimo 
seria de, aproximadamente, 46% (homem, 60 anos), 50% (mulher, 60 
anos), 56% (homem, 55 anos), 58% (mulher, 55 anos). Caso a remune-
ração de uma professora da educação infantil ou do ensino fundamental 
e médio alcançasse o valor em questão, ao se aposentar com 50 anos de 
idade e 25 de contribuição ela sofreria redução de renda superior a 64%.
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Risco de cobertura irrisória em caso de invalidez

Sob a égide do regime próprio de previdência dos servidores públi-
cos, o servidor acometido de invalidez permanente, em decorrência de 
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa 
ou incurável, especificadas em lei, percebe proventos calculados sobre sua 
remuneração integral. O regime de previdência complementar de cuja 
instituição se cogita não oferece garantia equivalente. Ao contrário, mera-
mente remete a matéria ao regulamento do plano de benefícios. Portanto, 
os servidores vitimados por infortúnios dos tipos citados poderão sofrer 
enorme redução de sua renda, e essa redução será inversamente propor-
cional ao tempo de contribuição cumprido antes do evento incapacitante. 
Mais obscura ainda é a situação do filho inválido de um servidor falecido.

Inexistência de vitaliciedade

O regime de previdência proposto não assegura renda vitalícia. Em 
outras palavras, caso os recursos em nome do assistido se esgotem, ele 
deixará de receber benefícios pelo regime complementar. Como o § 2º do 
art. 12 determina que o valor do benefício seja permanentemente ajusta-
do ao saldo da conta do participante, o que tende a ocorrer é a redução 
progressiva de seu valor até que esse se torne irrisório quando o assistido 
permanecer vivo por tempo muito superior ao estatisticamente previsto 
por ocasião da concessão do benefício.

O risco acima apontado é maior quando o participante é acometido de 
invalidez ou quando vive além da expectativa demográfica. Mas adquire 
dimensão enorme no que se trata dos dependentes do participante falecido. 
Enquanto o regime próprio assegura a manutenção do valor das pensões, 
sejam elas vitalícias ou temporárias, não há garantia nem de conservação de 
valor nem de vitaliciedade no âmbito da previdência complementar.

O art. 12, § 3º, I, da Lei nº 12.618, de 2012, remete a cobertura dos 
eventos de invalidez e de morte a regulamento. Em se tratando de regime 
de capitalização, quaisquer medidas estabelecidas para cobrir eventos não 
programados repercutirão, inexoravelmente, no valor dos benefícios pro-
gramados, pois quanto mais recursos forem reservados para a cobertura 
de eventos não programados, menor será o valor dos benefícios progra-
mados e vice-versa. Do mesmo modo, quanto mais for reduzido o risco 
de esgotamento de reservas, menor será o valor do benefício ordinaria-
mente concedido.
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Inconstitucionalidade da elevação da alíquota máxima

 Na tentativa de minimizar as críticas e agilizar a aprovação do Projeto 
de Lei nº 1.992, de 2007, o texto aprovado pela Câmara dos Deputados 
aumentou de 7,5% para 8,5% a alíquota máxima de contribuição da 
União para o regime de previdência complementar. A medida, além de 
não resolver os problemas anteriormente apontados, inerentes ao modelo 
privado de capitalização, padece de inviabilidade constitucional.

É que a Constituição Federal, no § 15 de seu art. 40, reserva ao Poder 
Executivo a iniciativa de lei instituidora de regime de previdência com-
plementar para servidores públicos. A proposição sujeita-se, por conse-
guinte, ao disposto no art. 63, I, da Carta, que veda o aumento da despesa 
prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. 
Consoante entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, eventu-
ais alterações de texto, de iniciativa parlamentar, que afrontem à vedação 
recém citada padecem de vício de inconstitucionalidade, de natureza for-
mal, que nem mesmo eventual sanção, por parte do titular da iniciativa 
usurpada, poderia sanar .

Inconstitucionalidade da natureza privada da Funpresp

Mais grave do que a recém citada é a inconstitucionalidade que a 
proposta traz desde sua origem.

A Constituição Federal exige expressamente, no § 15 de seu art. 40, que 
as entidades por intermédio das quais seja instituído regime de previdência 
complementar tenham natureza pública. Inegavelmente, tanto a intenção 
do constituinte revisor (mens legislatoris) quanto o sentido da disposição 
constitucional por ele elaborada (mens legis) repudiam a hipótese de priva-
tização do regime de previdência complementar que se cogita instituir, seja 
no que tange à conformação da entidade competente para geri-lo, seja no 
que se refere à aplicação das reservas financeiras acumuladas.

Todavia, a Lei nº 12.618, de 2012, afronta de forma manifesta o re-
ferido mandamento constitucional, ao atribuír personalidade jurídica de 
direito privado à Funpresp-Exe, à Funpresp-Leg e à Funpresp-Jud (art. 4º, 
§ 1º). Além disso, o referido diploma legal subverte a hierarquia das normas 
jurídicas, determinando que a natureza pública das entidades se resumiria, 
meramente, ao atendimento de uns poucos preceitos legais (art. 8º).

Essa afronta é agravada pelo fato de as normas invocadas na tentativa de 
caracterizar a inafastável “natureza pública” das fundações serem de obser-
vância obrigatória por todas as empresas públicas e sociedades de economia 
mista. Essas entidades, por força do disposto no art. 173, § 1º, II, da Car-
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ta Política, se sujeitam “ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários”. Obviamente, portanto, a sujeição a normas da espécie jamais 
poderia caracterizar a suposta “natureza pública” de uma entidade.

Talvez em decorrência de ato falho, o próprio caput do art. 8º do 
estatuto enuncia que a Funpresp-Exe, a Funpresp-Leg e a Funpresp-Jud, 
mais do que fundações públicas com personalidade jurídica de direito 
privado, serão autênticas fundações de direito privado. Também a desne-
cessária equiparação às entidades elencadas no art. 1º da Lei nº 8.745, de 
1993, (art. 24) evidencia que as fundações não serão públicas, pois essas 
entidades já são abrangidas pelo referido dispositivo. Inegável, portanto, 
que a Lei nº 12.618, de 2012, determina que as entidades gestoras do re-
gime de previdência complementar dos servidores públicos federais serão 
fundações privadas, desprovidas de natureza pública.

Em lugar de se adequar à norma constitucional, a lei intenta alte-
rar o seu significado, subvertendo a hierarquia das normas jurídicas. A 
natureza pública da entidade por meio da qual for instituído regime de 
previdência complementar para servidores públicos implica, necessaria-
mente, sujeição às normas de direito público. E essa é uma questão ex-
tremamente relevante, visto que prerrogativas inerentes às autarquias e às 
fundações públicas, a exemplo de imunidade tributária e impenhorabi-
lidade de bens, repercutem na própria solidez do regime instituído e na 
continuidade do pagamento de benefícios.

Além disso, a natureza pública também implica submissão do pessoal 
ao regime estatutário. Considerando que o montante de recursos que as 
entidades movimentarão, é mais do que desejável que os seus servidores 
detenham garantias que lhes possibilitem resistir a eventuais pressões para 
praticarem atos irregulares. Por conseguinte, ainda que não fosse cons-
titucionalmente exigida, a adoção do regime estatutário seria altamente 
recomendada. Por outro lado, a partir da instituição do regime, a diferen-
ça de custo, para a União, entre a manutenção de pessoal estatutário ou 
celetista será consideravelmente reduzida. 

Riscos para os atuais servidores

Embora se afirme, insistentemente, que a instituição do regime de 
previdência complementar não trará qualquer prejuízo para os atuais ser-
vidores públicos, a realidade pode ser outra. Em primeiro lugar, porque 
o regime atual é de repartição e, além disso, porque a União não promo-
veu a criação do fundo previsto no art. 249 da Constituição Federal, no 
qual seriam depositados os recursos provenientes das contribuições para o  
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regime de previdência. Em síntese, os atuais aposentados são pagos com 
as contribuições dos servidores em atividade e, do mesmo modo, esses, 
ao se aposentarem, teriam seus proventos custeados, ao menos em parte, 
pelas contribuições dos servidores em atividade à época.

Por força da migração do regime de repartição para um regime misto, 
em parte de repartição e em parte de capitalização, o montante de recur-
sos de contribuições para o primeiro sofrerá considerável redução. O Po-
der Executivo afirma, por meio da Exposição de Motivos Interministerial 
nº 97/MP/MPS/MF, que, com a instituição de regime de previdência 
complementar estaria “viabilizando a recomposição do equilíbrio da pre-
vidência pública e garantindo sua solvência no longo prazo, isto é, a exis-
tência dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios pactuados.” 
No mesmo documento, apregoa perseguir “um tratamento isonômico 
entre trabalhadores do setor público e da iniciativa privada.”

Todavia, ao mesmo tempo a União se esquiva da responsabilidade 
inerente a qualquer empregador privado e, ao fazê-lo, promove o desequi-
líbrio do regime próprio de previdência social. Enquanto a contribuição 
do empregador privado incide sobre a folha de pagamentos e, por via 
reflexa, sobre o valor integral da remuneração de cada empregado, a con-
tribuição da União para o regime público de previdência incidirá somente 
sobre a parcela da remuneração de cada servidor não excedente ao teto 
do RGPS. Em outras palavras, a União contribuirá com muito menos do 
que um empregador privado em situação análoga.

Portanto, embora afirme buscar a solvência da previdência pública, o 
Poder Executivo pode levá-la a uma situação de insolvência, com poten-
cial prejuízo para os atuais servidores públicos.

Persistência do déficit previdenciário

Um dos argumentos invocados com maior frequência em defesa da 
instituição de regime de previdência complementar é o suposto déficit 
do regime próprio. Em primeiro lugar, a falta de transparência sobre os 
números da previdência parece proposital. Por mais que se tente, não se 
consegue esclarecer a metodologia de cálculo que resulta nos números 
divulgados pelo Poder Executivo, muitas vezes contraditórios entre si.

De qualquer modo, cabe ressaltar que, como o regime complemen-
tar não se aplicará aos atuais servidores, salvo aos que optarem, e, em 
nenhuma hipótese, aos atuais aposentados, o passivo gerado pela con-
cessão de aposentadorias sem o correspondente recolhimento de contri-
buições não será eliminado nem reduzido. Nesse sentido, cabe citar que 
parcela substancial do suposto déficit é atribuível à decisão de incorporar 



51Artigos & Ensaios

os ex-celetistas, em exercício à data de promulgação da Constituição, ao 
regime estatutário, sem que houvessem sido vertidas ao regime próprio 
contribuições equivalentes, seja por parte dos servidores, seja por parte da 
União e de suas entidades, na condição de empregadoras.

Portanto, a avaliação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime 
próprio de previdência social demanda a consideração, estritamente, das 
normas permanentes em vigor, abstraídas as situações regidas por normas 
modificadas pela reforma da previdência, bem como as regras de transição.

Com a instituição do regime de previdência complementar, as princi-
pais alterações das disposições constitucionais que regem a aposentadoria 
de servidores públicos, promovidas pela Emenda Constitucional nº 41, 
de 2003, perdem-se antes mesmo que a referida reforma previdenciária, 
em foro constitucional, produza os efeitos saneadores que dela adviriam. 
Isso porque as regras de transição então estabelecidas postergaram consi-
deravelmente a concessão de aposentadorias sob as novas regras, as quais 
reduziriam significativamente o déficit previdenciário.

Alternativa

A economia esperada, a longo prazo, com a instituição do regime de 
previdência complementar, nos moldes delineados pela Lei nº 12.618, de 
2012, resulta exclusivamente da capitalização de recursos e da redução – 
em alguns casos imensurável – do valor dos benefícios. Compromete em 
muitos casos, contudo, a assistência aos servidores e a seus dependentes.

A transição do regime exclusivamente de repartição para um regime 
misto de repartição e capitalização não implica, necessariamente, privatiza-
ção, ainda que parcial, da previdência social ou da gestão de seus recursos.

Para o segurado, a instituição do regime de previdência complementar, 
de caráter privado, implica enorme risco, por um lado, mas também per-
mite, por outro, que, em alguns casos, o valor do benefício percebido após 
a aposentadoria venha a superar o valor da remuneração do servidor ativo. 
Isso ocorre porque, na previdência privada, não se justifica a imposição 
de limite máximo ao benefício. Mantido o caráter público da previdência, 
contudo, seria possível remanejar eventuais excessos de recursos constituí-
dos em nome de determinado participante para o pagamento de benefícios 
devidos nas hipóteses de aposentadoria especial, invalidez e morte precoce.

Além disso, seria altamente recomendável que o regime de previdên-
cia complementar, caso instituído, tivesse abrangência nacional, alcan-
çando não apenas os servidores da União como também os dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios. Isso, contudo, precisaria ser preco-
nizado em foro constitucional.
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Finalmente, cabe apontar que a alteração de um regime regulado por 
lei ordinária dispensa maiores formalidades legislativas. Por conseguinte, 
a cobertura proporcionada pelo regime de previdência complementar dos 
servidores públicos federais é absolutamente precária, pois o limite máxi-
mo da alíquota de contribuição da União pode ser reduzido, a qualquer 
momento, mediante edição de novo diploma infraconstitucional.

Conclusões

Por todo o exposto, conclui-se que a Lei nº 12.618, de 2012, padece 
de vícios jurídicos e técnicos que imputam aos atuais e aos futuros servi-
dores enorme risco de redução da renda que perceberão após se aposen-
tarem. Dentre os maiores prejudicados encontram-se aqueles servidores 
aos quais a Constituição Federal assegura o direito a se aposentarem com 
idade e tempo de contribuição inferiores aos 60 e 35 anos ordinariamente 
exigidos, bem como os que percebem remuneração muito superior ao 
limite do regime geral de previdência social.

O primeiro grupo abrange as mulheres, os policiais e os professo-
res da educação infantil e do ensino fundamental e médio, sendo que 
as professoras enquadradas na condição recém citada serão duplamente 
prejudicadas. No segundo grupo se destacam os membros das chamadas 
“carreiras típicas de Estado”, que incluem, dentre outras, a de Auditoria 
da Receita Federal do Brasil, a de Auditoria-Fiscal do Trabalho, as vincu-
ladas ao Ministério Público e aos órgãos federais de segurança pública e, 
notadamente, a magistratura. Portanto, a despeito de serem aqueles aos 
quais o Estado deveria assegurar – e sempre assegurou – maiores garantias 
e prerrogativas, os futuros membros das carreiras indicadas são os que 
sofrerão maior redução de rendimento após se aposentarem.
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